
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Jersín 
 

Datum a místo konání: 28. 1. 2015  OÚ Jersín 

Začátek jednání:  19:30 hod 

Ukončení jednání:  21:10 hod 

Přítomni zastupitelé:  p. Štěpnička, Čížek, Jurek R, Bc. Kultánová, paní Kytnarová 

Ostatní účastníci:  dle prezenční listiny 

Ověřovatelé zápisu:  p. Jurek Roman, Čížek Luboš 

 

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno. 

 

Program jednání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu  

2) Určení zapisovatele zápisu 

3) Schválení programu, doplnění programu 

4) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2015 

5) Projednání závad ze zápisu kontrolního výboru 

6) Poskytování informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. – předpis 

7) Zápis z LDO Měřín, stanovy, dopis Městys Bohdalov 

8) Sraz rodáků 2015 - příprava 

9) Úpravna vody – výběr dodavatele stavebních prací 

10) Projednání konečného návrhu obecně závazné vyhlášky – odpady 

11) MŠ Jersín – školní rok 2015 - 2016 

12) Cena vody na rok 2015 

13) Různé 
 

 

1) Starosta obce navrhl ověřovatele zápisu – pan Jurek Roman, Čížek Luboš 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

2) Starosta obce navrhl zapisovatele zápisu – paní Vetchá Jiřina 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 
 

3) Starosta obce přednesl návrh na schválení programu zasedání. Program nebude 

doplňován. 

 

4) Byl projednán návrh rozpočtu obce na rok 2015 

Starosta obce nechal návrh rozpočtu schválit 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

 



5) Byl projednán zápis z jednání kontrolního výboru předaného na minulem zasedání 

zastupitelstva obce a navrženy termíny odstranění jednotlivých závad: 

1) Umístnit rozhlas v části směrem k Nadějovu T: 5/2015 

2) Úprava kontejnerového stání T: 11/2015 

3) Úprava zastávky autobusové dopravy T: 7/2015 

4) Zrušení nástěnek proti obchodu T: 11/2015 

5) Úprava plakátovací plochy T: 11/2015 

6) Zateplení stříšky obecního úřadu T: 2016 

7) Oprava kanálu u Kultánových T: 5/2015 

8) Oprava zábradlí u Zavadilových T: 8/2015 

9) Zabezpečení jímky družstva Vysočina T: 5/2015 

10)  Vyčištění kanalizačních šachet přes potok u OÚ T: 4/2015 

 

 

 
      Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

6) Starosta obce seznámil přítomné s výhledem finančních potřeb obce na akce 

v letošním roce s návrhem na čerpání dotace z Programu obnovy venkova na rok 

2015. Obec bude žádat dotaci na dokončení výměny oken a dveří na budově obecního 

úřadu.  

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

7) Sraz rodáků obce – sestaven návrh programu slavnostního setkání rodáků obce Jersín. 

Zahájeno bude slavnostní mší v kapli sv. Anny. Po skončení mše se rodáci přesunou 

do spol. místnosti na obec, kde bude slavnostní zahájení, krátký program, oběd a 

volná zábava s hudbou, večeře. Nealko pití, pivo a víno bude podáváno zdarma. Bylo 

doporučeno předat všem rodákům upomínkový věcný dar s logem obce v hodnotě do 

150,- Kč. Účastnický poplatek pro rodáky stanoven na 250,- Kč 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

8) Územní plán obce – byla projednána nabídka na zpracování veřejné zakázky „Územní 

plán obce Jersín od firmy Obchodní projekt Jihlava, s.r.o Jihlava. Před projednáním 

byly prověřeny reference dodavatele – nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Nabídnutá cena je 228 080,- Kč včetně DPH. Obec bude žádat o dotaci z Kraje 

Vysočina. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

9) Byl projednán postup a zahájení prací na Úpravně vody. Bylo doporučeno nezadávat 

stavební úpravy uvnitř čekárny stavební firmě. Je snaha vnitřní stavební úpravy 

převážně provést svépomocí (za pomoci živnostníka). Místostarosta obce projedná a 

zajistí cenovou nabídku. Technologii úpravny vody dodá firma Vodaservis Žďár n/S, 

– cena dle nabídky OZA-15-0185 ve výši 376 525,- Kč bez DPH. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 



10)  Byl projednán výsledek inventarizace obce za rok 2014. Nebyly shledány žádné 

rozdíly. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

  

11) Starosta upozornil přítomné na nutnost vydání nové Obecně závazné vyhlášky o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Byly projednáno 

doporučení obce pro nakládání s biologickým odpadem a kovy. Na základě 

doporučení zastupitelstva obce bude vypracováno nové znění vyhlášky. 

 

12) Byla projednána zpráva kontrolního výboru. Zprávu „Nález závad a podnětů k řešení 

v obci Jersín“ přednesl předseda kontrolního výboru pan Roman Jurek. Jednotlivé 

body zápisu budou projednány a stanoveny priority. Termíny k odstranění závad 

budou projednány na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

13) Předseda finančního výboru obce paní Bc.Kultánová přednesla zprávu finančního 

výboru z provedených kontrol MŠ – čerpání finančních prostředků obce a pokladny 

obce. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

14) Byla projednána žádost o poskytování náhrad za použití soukromého vozidla pro 

potřeby obce pro starostu, místostarostu a členy zastupitelstva. Bude prováděno dle 

platných předpisů o cestovních náhradách pro rok 2015. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

15) Byla projednána žádost paní Kytnarové o odkoupení části pozemku v majetku obce  

p. č. 1212/1 před její nemovitostí č.p. 21. Jedná se o pozemek, který obec nevyužívá.. 

Doporučeno informovat občany o záměru obce prodat tento pozemek na úředních 

deskách obce. Žádost byla předložena ke schválení. 

 
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 0 

 

 

16) Různé – projednán telefonický dotaz pana Jiřího Hladíka o povolení k pořádání 

pouťové taneční zábavy na dolním hřišti s pozváním profesionálních hudebníků. 

Prostory a zázemí výletiště jsou pro tyto akce kapacitně nevyhovující. 

 
Hlasování:      PRO 0 PROTI: 5 ZDRŽELO SE: 0 

 

17) Doplněný bod programu – bylo předneseno doporučení pana Čížka k provedení 

prořezání stromů v obci. Je nutné provést ořezání stromů na dolním hřišti. Dochází 

zde ke škodám na majetku obce z důvodu padajících větví na nově vybudovanou 

střechu a oplocení 

   
Hlasování:      PRO 5 PROTI: 0 ZDRŽELO SE:0 

 

Starosta obce poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil. 

Ověřovatelé zápisu        Starosta obce 

Vyvěšeno: 6. 2. 2015 

Sejmuto 



Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jersín č. 1 

konaného dne 28. 1. 2015 

 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1) Doporučení a přednesený návrh nové Obecně závazné vyhlášky o odpadech 

2) Zprávu předsedy finančního výboru obce o provedené kontrole 

3) Výsledek inventarizace obce za rok 2014 

4) Zprávu předsedy kontrolního výboru obce – s řešením na příštím zastupitelstvu obce 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1) Ověřovatele zápisu pana Jurka R. a Čížka L. 

2) Zapisovatele zápisu – paní Vetchá J. 

3) Program jednání, doplnění bodu 16 - Ořezání stromů na návsi a skácení stromů na 

dolním hřišti u výletiště. 

4) Rozpočet obce Jersín na rok 2015 

5) POV 2015 – dokončení výměny oken a dveří na budově OÚ Jersín 

6) Konání srazu rodáků, návrh programu, termín, účastnický poplatek 250,- Kč, 

financování občerstvení a upomínkového věcného daru 

7) Vypracování územního plánu obce od f. Obchodní projekt s.r.o. Jihlava 

8) Postup při zadání stavebních prací na budované úpravně vody, dodavatele technologie 

úpravny vody firmu Vodaservis Žďár nad Sázavou 

9) Poskytnutí náhrad za použití soukromého vozidla pro potřeby obce 

10) Žádost paní Kytnarové o odkoupení části pozemku v majetku obce p.č. 1212/1před její 

nemovitostí č.p. 21 

11) Prořezání stromů v obci a výletišti na dolním hřišti 

 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 

1) Panu Hladíkovi Jiřímu pořádání pouťové taneční zábavy na dolním hřišti s pozváním 

profesionálních hudebníků. 

 

 

 

Ověřovatele zápisu      Starosta obce 

  

 

Vyvěšeno: 6. 2.2015 

Sejmuto: 

 

 

Do celého znění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je možno nahlédnout o úředních 

hodinách na obci nebo na elektronické úřední desce na adrese: 

http://www.jersin.cz/clanky/obecni-urad/zapisy-ze-zastupitelstva/ 


